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Närvarande: 
Maria Knutson Wedel  Rektor  
Martin Melkersson Universitetsdirektör 
Maria Lindfors  Sekreterare 

 
§180/20 

 
Ansökan till EU-kommissionen ”Call for 
selection and designation of a EU 
reference centre for the welfare of 
ruminants and equines” 
 
Rektor beslutar  
 
att stödja ansökan till EU-kommissionens 
Call for selection and designation of a EU 
reference centre for the welfare of ruminants 
and equines (EURCAW-RE) från 
SCAW/SLU och medsökande länder, samt 
 
att underteckna ett “FOREWORD” till 
ansökan, A European Union Reference 
Centre for the Welfare of Ruminants and 
Equines (enligt bilaga). 
 
Föredragande: Viveka Hillegaart 
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§181/20 

 
Bedömning av kompetens motsvarande 
doktorsexamen vid inplacering i 
miljöanalystitlar 
 
Rektor beslutar  
 
att fakulteterna ska följa beslutet den 5 
november 2019, §45, av nämnden för 
utnämning av seniora miljöanalysspecialister 
och att åtgärder med anledning av 
utlysningen inom ramen för översynen av 
titlarna för de medarbetare som i huvudsak 
arbetar med fortlöpande miljöanalys, som 

 
SLU.ua. 
2020.1.1.1-3598 



2/5 
 

rör bedömning av kompetens motsvarande 
doktorsexamen, därmed är avslutade, 
 
att uppdra till personaldirektören att i 
samband med översynen av SLU:s 
anställningsordning initiera ett projekt som 
syftar till att se över om möjligheter till 
process som skulle möjliggöra för 
medarbetare anställda som miljöanalytiker 
att ansöka om att byta titel till en anställning 
som miljöanalysspecialist. 
 
Föredragande: Anna-Karin Olofsdotter 
 

 
§182/20 

 
Ramöverenskommelse mellan 
Naturvårdsverket och SLU 
 
Rektor beslutar  
 
att underteckna ramöverenskommelsen 
mellan Naturvårdsverket och SLU som 
träder i kraft den 1 januari 2021 och som 
ersätter den tidigare överenskommelsen 
som ingicks 2017, SLU.ua.2017.2.6-1893, 
 
att signeringen sker digitalt genom detta 
beslut med tillhörande beslutslista och 
tillägg i överenskommelsen att digital 
signering skett, 
 
att uppdra åt vicerektor med ansvar för 
samverkan och miljöanalys, för SLU:s del, 
vara sammankallande i den strategiska 
gruppen som förvaltar överenskommelsen 
och att förbereda det årliga ledningsmötet 
med Naturvårdsverkets och SLU:s 
ledningar. Beredning av detta möte är 
vicerektors ansvar i samverkan med berörda 
dekaner. 
 
Föredragande: Ann-Sofie Morén 
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§183/20 

 
SLU:s styrelseledamot i 
Havsmiljöinstitutet 
 
Rektor beslutar  
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att från och med den 1 oktober entlediga 
förutvarande vicerektor för miljöanalys, 
Kevin Bishop, från uppdraget som SLU:s 
ledamot i Havsmiljöinsitutets styrelse, 
 
att för tiden från och med den 1 oktober 
2020 tills vidare dock längst till och med 
den 31 december 2020 utse vicerektor för 
samverkan och miljöanalys, Anna 
Lundhagen, till SLU:s ledamot i 
Havsmiljöinstitutets styrelse. 
 
Föredragande: Ann-Sofie Morén 
 

 
§184/20 

 
Beslut om modifierad hyresmodell inom 
Fastighetsavdelningen KST 1024* 
 
Rektor beslutar  
 
att fr o m 1 januari 2021 införa en 
modifierad ny hyresmodell för de fastigheter 
som ägs och förvaltas av SLU (se bilaga 
”hyrestabeller 2021”), 
 
att uppdra åt universitetsdirektören att 
inleda en fördjupad dialog om 
hyressättningen med de interna 
hyresgästerna och att denna dialog ska 
baseras på en komparativ analys av 
hyresnivåer inom och utanför SLU.  
 
Föredragande: Carl-Stefan von Engeström 
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§185/20 

 
Utreda och föreslå gemensamma 
riktlinjer för SLU-utgivna publikationer 
 
Rektor beslutar  
 
att uppdra åt överbibliotekarien att utreda 
och föreslå gemensamma riktlinjer för SLU-
utgivna publikationer enligt direktiv i bilaga 
till detta beslut, 
 
att en referensgrupp utses med 
representanter från Bir, Fomar, Fur och UN,   
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att en slutrapport ska tillställas rektor senast 
15 mars 2021, 
 
att uppdraget sker inom ramen för ordinarie 
verksamhet. 
 
Föredragande: Peter Nilén 
 

 
§186/20 

 
Resebidrag ur Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, utlysning vårtermin 
2020 
 
Rektor beslutar  
 
att bevilja resebidrag ur Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse med angivet belopp i 
enlighet med Kommitténs förslag för i 
ansökan angivet ändamål (bilaga). 
 
Föredragande: Martin Torkelsson 
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§187/20 

 
Universitetsövergripande 
inriktningsbeslut gällande tjänsteresor 
och möjlighet till arbete i hemmet från 15 
juni 2020 
 
Rektor beslutar  
 
att inga tjänsteresor utomlands tillåts så 
länge UD:s avrådan kvarstår, 
 
att internationella konferenser och besök 
ställs in under motsvarande period, 
 
att tjänsteresor är möjliga att genomföra 
inom Sverige om åtgärder vidtas för att 
begränsa smittspridningen, 
 
att nationella konferenser och andra 
sammankomster i första hand bör ske 
digitalt, 
 
att medarbetare som själva tillhör riskgrupp 
eller sammanbor med person i 
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riskgrupp, efter överenskommelse med 
närmaste chef, så långt det är möjligt bör 
beredas möjlighet att arbeta hemifrån, 
 
att övriga medarbetare, efter 
överenskommelse med närmaste chef, 
fortsatt kan arbeta hemifrån när 
arbetsuppgifterna och övriga omständigheter 
så tillåter. 
 
Föredragande: Anna-Karin Olofsdotter 
 
Beslut fattat av rektor den 8 juni 2020. 
 

 
§188/20 

 
Inlämnande av interrimrapport för det 
strategiska partnerskapet USAGE 
 
Rektor beslutar  
 
att SLU lämnar in interrimrapport enligt 
EU-kommissionens riktlinjer. Beslutet 
innebär signering av bifogade 
hedersförklarning. 
 
Föredragande: Geir Löe 
 
Beslut fattat av rektor den 25 september 
2020. 
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